
Witajcie kochani :) W tym tygodniu - 22 kwietnia nasza planeta ma swoje święto - Dzień 

Ziemi. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Chrońmy naszą 

planetę" (szczegóły na naszej stronie, w aktualnościach). Cały czas też  czekamy na 

zdjęcia od was :) 

 

Poniedziałek - 20.04.2020 

Zapoznanie z literą z, Z. Rozwijanie umiejętności: analizy sylabowej i głoskowej; ćwiczenia 

w czytaniu i pisaniu, utrwalenie poznanych liter i cyfr; ćwiczenia spostrzegania wzrokowego; 

kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego. 

 

Zadanie 1 

Posłuchajcie zagadki:  

Jeśli Twoje to mieszkanie, 

chętnie wpuści Cię do domu. 

Lecz gdy wyjdziesz, on drzwi strzeże, 

nie otworzy ich nikomu. 

A jest mocny, z dobrej stali 

i w dodatku tak się zowie 

jak budynek, gdzie mieszkali 

książęta i królowie. 

Czy już znacie rozwiązanie? Dzisiaj poznacie literę z. 

Jaką głoskę słyszycie na początku wyrazów: zamek, zebra, ząb, Zenon, znicz? 

Jakie znacie inne wyrazy, które rozpoczynają się głoską Z? Podzielcie je na sylaby.  

Czy słyszycie głoskę z w wyrazach: Elza, wyraz, Mars, butelka, stół, rozwiązanie? Jeśli tak, 

to w których miejscach - na początku, na końcu czy na środku? 

Spójrzcie jak wygląda ta litera :) Zwróćcie uwagę jak ją napisać, kierunek wskażą Wam 

strzałki. Dodatkowo obejrzyjcie filmik na którym zostało to zaprezentowane --------> 

https://www.youtube.com/watch?v=qdOpVAtkQqA 

 



 

Zadanie 2  

Napisz po śladzie 

 

Zadanie 3 

Znajdź rzeczy z listy, policz ile ich jest i zapisz to :) Co łączy wszystkie te rzeczy? 



 



 

 

 

 



Zadanie 4 

 

Zadanie 5 - dla chętnych,  na nudne popołudnie :) 

Zagraj wspólnie z rodzicem lub rodzeństwem w grę :) Wykonaj zadania z planszy. Jeśli 

staniesz na jakiejś  rzeczy - przegłoskuj lub podziel na sylaby ten wyraz. Powodzenia! 



 



 

 

 

 

 

 



Wtorek 21.04.2020 

Ćwiczenia w czytaniu, utrwalenie poznanych liter, zdobywanie informacji na temat  dbania o 

przyrodę oraz segregacji śmieci, ćwiczenie mięśni dłoni, kształtowanie prawidłowego chwytu 

narzędzia pisarskiego.   

Zadanie 1 

Utrwalmy wczoraj poznaną literę :) Spróbuj przeczytać tekst:  

ZA, ZO, ZU, ZE, ZY, ZI, AZ, OZ, EZ, UZ, YZ, IZ 

zez, zlew, kozaki, wazon, zebra, lizak, zabawa 

Mama, tata i Zenek kupili wielki zamek. W zamku jest stary obraz z lizakami. Zenek lubi 

stare zbroje.  

 



Zadanie 2 

Przyjrzyj się  dokładnie plakatowi, który pokazuje dokładnie co można, a czego nie można 

wrzucać do poszczególnych koszy.  

 

 

 

 

Teraz sprawdź ile z tego zapamiętałeś grając w grę ----> 

https://view.genial.ly/5e971e3a043e350e09005ddb 



 

 

Zadanie 3  

 

 

 



 

 

Środa - 22.04.2020 

Zdobywanie informacji na temat  dbania o przyrodę, na temat recyklingu, ćwiczenie 

koncentracji i umiejętności skupiania się. Ćwiczenie umiejętności dodawania, głoskowania, 

układania zdań. Rozwijanie sprawności fizycznej.  

 

Zadanie 1 

Obejrzyj z rodzicem prezentację i odpowiedz na pytania, które znajdują się na jej końcu. 

Prezentacja znajduje się  w plikach grupy. 

 

 

Zadanie 2 

Zagraj w wybraną grę :)  

 

1. Rzuć dwoma kostkami, dodaj liczbę oczek i wylosuj rysunek. Ułóż z nim zdanie, 

związane  z  ochroną środowiska. 

 

2. Rzuć dwoma kostkami, dodaj liczbę oczek i wylosuj rysunek. Następnie policz liczbę 

głosek. 

 

3. Wylosuj rysunek i ułóż z nim hasło propagujące dbanie o środowisko naturalne. 



 

 

 



Zadanie 3  

Zrób kostkę gimnastyczną i wykonaj ćwiczenia zgodnie z instrukcją :) 

 



 



 

 

 

 

 

 



Czwartek  - 23.04.2020 

Poprawienie wydolności oddechowej wydłużenie fazy wydechowej, ćwiczenie motoryki 

narządów artykulacyjnych, ćwiczenia pamięci krótkotrwałej, umiejętności wysnuwania 

wniosków.  

Zadanie 1 

Wykonaj ekologiczną gimnastykę buzi i języka 

 

Zadanie 2  

Zagraj w grę, sprawdź swoją pamięć! ----> https://view.genial.ly/5e9af762b65e370dac6fe513 

Zadanie 3 

Eksperyment! 

Oceany stanowią ogromną część powierzchni ziemi. Niestety pływa w nich mnóstwo śmieci, 

dodatkowo narażone są na wycieki ropy naftowej. Zrób bardzo prosty eksperyment i zobacz, 

jak olej zachowuje się w wodzie.  

Będziesz potrzebować: 

 barwnik spożywczy 

 miskę 

 ptasie pióro 

 olej 

 słoik z wodą 

 rybkę z plasteliny 

 łyżkę 



Napełnij słoik wodą i dodaj do niego barwnik. Do wody wlej olej i zamknij słoik. Potrząśnij 

nim, obracaj i zobaczcie, jak ciecze się zachowują. 

Później nalej wody do miski i wlej 2 łyżki oleju – w różnych miejscach. To zobrazuje 

dziecku, jak ropa zbiera się na powierzchni wody. Na jednej z plam połóż piórko, a na 

drugiej plastelinę. 

 

Olej nie miesza się z wodą. Będzie łatwo przyczepiał się do piórka i rybki, ale za to będzie go 

trudno usunąć. 

Olej i woda nie zmieszają się, bo różnią się gęstością. Zanieczyszczenia spływają do oceanu z 

rzekami i opadami. Ropa jest lżejsza od wody i będzie utrzymywać się na jej powierzchni. 

Ptaki, które przysiądą na plamach ropy, mają sklejone pióra, przez co nie mogą latać. 

Zjedzona przez ryby ropa może skleić im skrzela. 

 

 

Piątek 24.04.2020 

Ćwiczenie analizy głoskowej wyrazów, budzenie aktywności twórczej, ćwiczenia małej 

motoryki poprzez wycinanie i przyklejanie, kształtowanie logicznego myślenia, umiejętności 

prowadzenia linii w wyznaczonym miejscu. 

 

Zadanie 1 

Zagraj w grę - jaką głoskę słyszysz na początku? ----> 

https://view.genial.ly/5e9bf464f69c430d825d2d81 

 



Zadanie 2  

Wykonaj zabawkę z odpadów. Możesz użyć butelek, foremek do jajek, pudełek po 

chusteczkach, pudełek po butach, itp. Daj tym rzeczom drugie życie. Pod spodem garść 

inspiracji :) Pochwal się swoją pracą i wyślij razem z rodzicem zdjęcie :D 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3 

 

 

 

 

 



Jeśli wykonałeś zadania z całego tygodnia i na co dzień dbasz o naszą planetę Ziemię, w 

pełni zasłużyłeś na Dyplom Przyjaciela Ziemi. Wypisz na nim swoje imię  i nazwisko! 

 


